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-----------------------------------------------------------------Allmän POLICY för Ledare med uppdrag i Haninge Handbollsklubb
Haninge Handbollsklubb arbetar för att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och
andra grova brott. En del i detta arbete innebär att styrelsen regelbundet följer upp att klubbens
ledare visar registerutdrag från Polisens belastningsregister.
Alla i Haninge Handbollsklubb som har uppdrag eller tilldelas uppgifter som innebär direkt eller
regelbunden kontakt med barn skall begära ut registerutdrag ur Polisens belastningsregister.
Bestämmelser gällande detta återfinns hos Sveriges Riksdag under Dokument & lagar i;
Lag (2013:852) Om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn på länken;
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2013852-om-registerkontroll-avpersoner_sfs-2013-852 samt också

hos Polisen under Tjänster och tillstånd - Belastningsregistret - Övrigt arbete med barn
på länken; https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år.
Personen får ej vara dömd för något av de brott som registerutdraget tar upp.
Begäran om utdrag från belastningsregistret för föreningar kan göras på något av nedan sätt;
1) Via e-tjänst: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ (med: BankID, Mobilt BankID, Freja eID, Foreign eID)
2) Fyll i digitalt, skriv ut: https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-14.pdf
3) Skriv ut, fyll i för hand: https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-14-skriv-ut.pdf
 Det som kontrolleras i belastningsregistret
Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra
människor såsom:








Mord
Dråp
Grov misshandel
Människorov
Alla sexualbrott
Barnpornografibrott
Grovt rån

 Uppvisande av registerutdrag
Registerutdrag visas upp för någon av personerna i klubbens befintliga styrelse.
Kan även mejlas som foto till kansli@haningehk.se (utdraget kastas efter notering, se nedan)
Notering gällande aktuellt registerutdrag kommer endast att göras - i klubbens datasystem
Sportadmin - som att registerutdraget HAR VISATS UPP med datum, dvs EJ INNEHÅLL.
Registerutdraget kommer efter uppvisande att direkt återlämnas till den som utdraget gäller.
Om utdraget mejlats, så kastas det efter notering (enligt ovan) i klubbens datasystem.
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-----------------------------------------------------------------Nedan finns att läsa på Polisens hemsida:
"Du ska även kunna visa upp registerutdrag på begäran om du erbjuds uppdrag eller tilldelas uppgifter
som innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn i stat, kommun, landsting, företag eller
organisation. Detta gäller exempelvis:



ledare i idrottsföreningar eller barnverksamheter"

RUTIN för Funktionär (EMP, Domare) med uppdrag i Haninge Handbollsklubb
1) Personen (förälder mfl.) beställer registerutdrag ur Polisens belastningsregister (se ovan).
Gäller för alla personer som fyllt 15 år.
2) Personen fyller i och skickar in en Intresseanmälan från klubbens Hemsida/Anmälan.
Befintligt formulär "Intresseanmälan - Ledare" skall användas.
3) Personen tar med det hemskickade registerutdraget till utbildningstillfället (för EMP)
och visar upp det för utbildningsansvarig person, som ser till att uppdatering sker i
klubbens datasystem.

Tack för Din medverkan till en trygg miljö i klubben / Haninge HK - Styrelsen
För mer information - läs gärna på nedanstående länkar hos;


Sveriges Riksdag; https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag2013852-om-registerkontroll-av-personer_sfs-2013-852




Polisen; https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
Riksidrottsförbundet (RF)
https://www.rf.se/contentassets/a2609ff7dba649a0ab90c77694961e96/lathund-registerutdrag-if.pdf



Svenska Handbollförbundet (SHF)
https://www.svenskhandboll.se/Ledare/Omregisterutdrag
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